
Centralstyrelsens uttalanden om motioner till RS 2013. 
 

Motion 1 Svenska Lapphundklubbens uppbyggnad och organisation. 

CS yrkar avslag på motionen. 

#1) Centralstyrelsen anser att en organisationsförändring så som det föreslås i motionen inte är 

möjlig direkt utan förberedelsearbete för att belysa alla aspekter på en förändring.  

#2) Centralstyrelsen anser risken påtaglig att demokratin i klubben försämras, då man genom 

förslaget lägger fler och större uppgifter, indirekt ökad makt, på centralstyrelsen och de (få?) som 

ingår i respektive kommitté. CS anser att demokrati mår bäst i en decentraliserad verksamhet INTE 

centraliserad. 

#3) Det finns anledning att anta att det blir svårare, snarare än lättare, att rekrytera personer till de 

olika uppdragen. Konsekvensen av att färre personer ska utföra samma uppgifter är uppenbar, det 

kräver mer arbete av varje förtroendevald. Om det upplevs svårt att bemanna de poster som finns 

idag, blir det lättare när man lägger mer arbete och krav på varje post? I dagsläget är signalerna från 

medlemmarna snarare att man vill arbeta i mindre och intimare kommittéer närmare de egna 

intressena. 

#4) Vidare talar förslagslämnaren emot sig själv ifråga om att dagens organisation kräver att 

delegaterna ska vara väl insatta i våra tre rasers respektive situation. I samma stycke uttrycker man 

att det är en vinst att varje enskild medlem genom förslaget har rösträtt på årsmötet, detta torde 

kräva att ALLA medlemmar ska vara väl insatta i rasernas situation.  

#5) Centralstyrelsen anser att det föreligger stor risk att klubbens utställningsverksamhet minskar 

avsevärt om organisationen förändras enligt förslaget, dels p. g. a. att arbetet sker centraliserat men 

framförallt därför att det är högst osäkert att vi av SKK skulle få behålla certifieringsrättigheter på 

tio(10) utställningar som arrangeras centralt. 

 

Motion 2 Angående värdesäkring av Ralf Hjorts testamente. 

Centralstyrelsen yrkar avslag  på motionen då den anser att förvaltningen av arvet ska som hittills 

lämnas till de i testamentet utsedda förvaltarna. En fråga är vilka krav man ska kunna ställa på 

förvaltarna att lägga ned arbete på omplacera aktier , och påpekar även det merarbete som en 

förändring skulle medföra för klubbens kassör att följa och dokumentera förändringar i portföljen. 

Aktiemarknaden går upp och ner, och den nuvarande portföljen har gett klubben stadig utdelning 

även under mindre goda år på aktiemarknaden. CS anser att det för klubben är bättre med aktier 

som ger någorlunda säker utdelning över åren än att försöka maximera värdet på portföljen med risk 

att utdelningen inte säkras på det sätt som nu är fallet med nuvarande portfölj. 

 

Motion 3 Medlemskap. 



Centralstyrelsen yrkar avslag på motionen då den anser att klubbens övriga medlemmar inte ska 

subventionera kommersiell verksamhet som hunduppfödning de facto är genom att ta bort avgiften 

för kennelannons. 

 

Motion 4 Motion gällande nominering av kandidater till Valberedningen. 

Centralstyrelsen yrkar avslag på motionen då nominering till Valberedningen redan ska ske i enlighet 

med stadgarna. Om inte Valberedningen lyckas fullt ut i sitt uppdrag är inte detta något som kan 

regeleras genom ändringar i nuvarande stadgar. 

 

Motion 5 Årsboken 

Centralstyrelsen yrkar avslag på motionen då förslaget ytterligare skulle försämra det redan 

befintliga underskottet för produktionen av årsboken. CS ser dessutom det som negativt att splittra 

informationen om raserna genom att ha separata utgåvor. 

Motion 6 Ta bort ”rabatt” på utställning av 3:e hund. 

Centralstyrelsen yrkar avslag på motionen då den anser att detta inte är en fråga för RS utan för 

distrikten. Varje distrikt har att själva bestämma pris och ev. rabatter på sina utställningar. CS befarar 

att ett slopande av rabatter kan få negativa konsekvenser för antalet anmäla hundar vid klubben 

utställningar. 

 

Motion 7 ”Årets Utställningshund” 

Centralstyrelsen yrkar avslag på motionen då den anser att man inte har något att vinna på den 

föreslagna förändringen. För att kunna konkurrera om titeln Årets Utställningshund behöver man 

sannolikt ställa ut på fler än 2 SLK utställningar för att samla poäng då antalet utställda hundar i 

allmänhet är betydligt högre vid SLK än vid SKK utställningar. Dessutom kan risk finnas att färre 

hundar hamnar på topp-listan över året utställningshundar då de kanske inte kan ställa ut på så 

många SLK utställningar. CS påpekar också att distrikten själva väljer datum och utställningsort efter 

det att SKKs Länsklubbutställningsprogram blivit känt, varför ev. konkurrens knappast bör uppstå, 

snarare borde det vara en fördel att lägga SLK utställning i samband med SKK utställning. 

 

Motion 8 Klubb Champion 

Centralstyrelsen tillstyrker motionen då förslaget skulle kunna locka fler att ställa ut hundar på SLK 

utställningar även efter det att hunden blivit utställningschampion. 

 

Motion 9 ”Årets agilityhund” 



Centralstyrelsen tillstyrker motionen då den anser att förslaget är i samklang med övriga lydnads- 

och brukstävlingar där man skiljer mellan olika delgrenar. 

 

Motion 10 Årets agilityhund 

Centralstyrelsen tillstyrker motionen då den anser att förslaget är i samklang med övriga lydnads- 

och brukstävlingar där man skiljer mellan olika delgrenar. 

 

 

 


